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NOLIKUMS
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai
veltītām sacensībām SKRĒJIENS PA UBAGLĪCI
Vieta un laiks
Sacensības notiks 18. novembrī plkst.12.00 Līvānos.
Starts un finišs pilsētas stadionā.
Dalībnieki
Skrējienā startē visu vecumu sportisti, kas sadalīti desmit vecuma grupās.
Sacensības individuālas.
1. 2004.- 05.g. dz.
zēni 500 m, meitenes 500 m
2. 2002.- 03.g.dz.
zēni 800 m , meitenes 800 m
3. 2000. – 01.g.dz.
zēni 1000 m, meitenes 1000 m
4. 1998. - 99. g.dz.
zēni 2000 m, meitenes 2000 m
5. 1996.– 97. g. dz.
jaunieši 4000 m, jaunietes 2000 m
6. 1994. – 95. g.dz.
juniori 8000 m , juniores 4000 m
7. 1973.- 93.g.dz.
vīrieši 8000 m, sievietes 4000 m
8. 1963. – 72. g.dz.
veterāni 8000 m , veterānes 4000 m
9. 1953. – 62. g.dz.
veterāni 4000 m, veterānes 2000 m
10.1952.g. dz. un vecāki
veterāni 4000 m, veterānes 2000 m
Apbalvošana
Godalgoto vietu ieguvēji visās disciplīnās
saņems medaļas, uzvarētāji
pamatdisciplīnās 8000 m skrējienā vīriešiem un 4000 m skrējienā sievietēm absolūtajā
vērtējumā tiks apbalvoti ar Līvānu novada domes kausiem un naudas balvām.
Vīriešiem- 1. vieta- 25 Ls, 2. vieta- 15 Ls, 3. vieta- 10 Ls, sievietēm- 1. vieta- 15 Ls,
2. vieta- 10 Ls, 3. vieta- 8 Ls. Par rekorda labošanu pamatdisciplīnās 8000 m skrējienā
vīriešiem un 4000 m skrējienā sievietēm absolūtajā vērtējumā- naudas balva Ls 10
( desmit lati).
Dalībnieku uzņemšana
Visi izdevumi saistīti ar piedalīšanos sacensībās uz dalībnieku vai komandējošās
organizācijas rēķina. Sacensību tiesāšanas un uzvarētāju apbalvošanas izdevumus
sedz Līvānu novada dome sadarbībā ar Līvānu novada vieglatlētikas klubu un
sponsoriem.
Dalības maksa dalībniekiem, kas dzimuši 1999. gadā un vecāki un kas veikuši
pieteikšanos līdz 16. novembrim, Ls 1 ( viens lats). Pieteikšanās pēc 16.novembra Ls
2 ( divi lati). No dalības maksas atbrīvoti visi Līvānu novada sportisti.
Pēc distances veikšanas būs iespēja baudīt tēju ar cepumiem un „spēka biezputru’.
Speciālie noteikumi
Sportisti paši atbild par savu veselību.
Pieteikumi
Pieteikumi startam 16.novembrī līdz plkst.24.00 elektroniski Līvānu novada
vieglatlētikas mājas lapā www.livanuvk.lv, pa tālruni 29537229, e-pasts
maritevilcane@inbox.lv (Mārītei Vilcānei).Izņēmuma gadījumā arī sacensību vietā
līdz 11.00. Sacensību galvenais tiesnesis Vjačeslavs Grigorjevs.
Atbildīgā par sacensībām Mārīte Vilcāne ( mob. tel. 29537229 ).
Sporta organizatore
M. Vilcāne

